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  (1)األزهري الشريعة تاج شيخال حياة

 م.٢٠1٨ =1٩٤٢/ ـه1٤٣٩ =1٣٦1
ث النحرير، املفرس ، املحد  يلاإلمام العبقري، الفقيه النبيل، املحقق اجلل هو
ُ السلف، رّباينالعامل الالعالمة املحقق، الفهامة املدقق، العظيم،  املفكرالكبري، 

 أستاذنا ،شيخ الطريقة القادرية، املرشد الكامل، العارف باهلل، سّيدنا وسندنا
َّة، بقي

ومرشدنا، 
املعروف  املفتي الّشاه حممد إسامعيل رضا َكنزنا وُذخرنا ليومنا وغدنا، موالنا املنعام،

ن ي )املاتريدي( عقيدًة، القادري املحم ضا خان  "أخرت ر  " بـ دي دينًا، احلنفي مذهبًا، السُّ
ي مولدًا ونشأًة  ل و  ي  َ طريقًة، الربكايت مرشبًا، األزهري تعلياًم وتكمياًل وإجازًة، الربَ

 .-ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه-ومسكنًا 
 اسمه ولقبه: 

 "ل رضاإسامعي"ـاألرسة، وسمي ب عادةحسب  "حممد"ُسّمي اإلمام باسم 
 ."أخرت رضا"ـ، وعرف ب"إبراهيم رضا"بالنسبة إىل اسم أبيه، فإّن اسمه 

ب بلقب   أزهري"واشتهر فيام بني العوام واخلواص بـ، "تاج الرشيعة"وُلق 
أزهري  " قأطل   إذا حتى ،اسمه من اً ءجز صار هن كأنّ وهو اآل ،(اإلمام األزهري) مياں"
 رضا خرتأالشيخ حممد اإلمام  به أريد اهلندية، القارة شبه يف (اإلمام األزهري) "ںميا

 .، رمحه اهلل رمحًة واسعةً مفتي الّديار اهلندية سابقاً وقايض القضاة ، احلنفي خان القادري

                                                          

يعةسوانح تاج الرش"الرتمجة من ( استفدنا يف هذه 1) : للدكتور حممد يونس رضا مونس األوييس، "َّ
: لألستاذ الشيخ حممد شاهد القادري."جتل يات  تاج الرشيعة"و
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تاج الشريعة األزهري شيخحياة ال                                    ٦

 نسبه ومولده:
إبراهيم  الشيخاملفرس األعظم بن ااألزهري اإلمام حممد أخرت رضا خان هو 

 اإلمامابن  اإلسالم الشيخ حممد حامد رضابن حجة ا "ںايَ جيالين م  ـ"املعروف برضا 
 . رضا عيل الشيخ املفتيبن انقي عيل مة العاّل  الشيخبن اأمحد رضا 

وأّما نسبه من جهة أّمه: فهو ابن بنت املفتي األعظم باهلند الشيخ حممد 
 . ابن اإلمام أمحد رضا خان احلنفي رضا خان احلنفي القادري الربكايتمصطفى 
لد اإلمام و  من شهر ذي القعدة سنة: يوم الثالثاء يف الّرابع عرشُ
َداَغَران  م بـحي: "1٩٤٢من شهر نوفمرب سنة:  ٢٣املصادف هـ/1٣٦1 ، "َسو 

 ، بوالية: أترابرديش، اهلند.(1)"َبَري يل"بـمدينة: 
أحوال أرسته:

الواقعة يف  "هار  دَ ن قَ  "كانت أرسته الكريمة أصاًل من إقليم   إّن اإلمام
 ، فهاجر بعض أجداده إىل اهلند يف عرص"برهيج، تعرف باسم ""أفغانستانجنوب "

ين يف شتى امليادين، والدفاع  مغول، وهذه األرسة هلا دور بارز يف خدمة اإلسالم والد 
عن اإلسالم واملسلمني منذ العصور املتعددة، فها نحن نذكر هنا بعض األحوال عن 

 يل الدعوة إىل اهلل تعاىل:أجداد هذا اإلمام، وبعض جهودهم يف سب
 

                                                          

كلو مرتا( عن عاصمة اهلند  ٢٥٠ميال ) 1٣٥( هي مدينة مشهورة، يف شامل اهلند، تبعد مسافة: 1)
يف إجتاه الرشق. ""نيو دهلي
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7                                     تاج الشريعة األزهري  شيخحياة ال

 :"ںجيالين ميا"ـاملعروف بإبراهيم رضا * املفرس األعظم الشيخ 
 1٠سنة:  لد، وُ األزهري هو والد اإلمام تاج الرشيعة

حممد رسدار أمحد القادري، والعلامء اآلخرين الكبار يف وقته، وخترج يف 

 ـه1٣٢٥ربيع األول 
ببلدة برييل، وأخذ العلوم والفنون عن والده املاجد، واملحدث األعظم بالباكستان 

 "منظر إسالم"
ونال اإلجازة واخلالفة من جّده اإلمام أمحد رضا خان احلنفي ، ـه1٣٤٤سنة: 

 أقام مقامه نيابة عنه.خان  لشيخ حممد حامد رضااالقادري، ووالده حجة اإلسالم 
، "رشح القصيدة النعامنية"، و"تفسري سورة البلد" صنّف عدة كتب، منها:

، وقام برتمجة بعض "ذكر اهلل"، و"نعمة اهلل"، و""حجة اهلل، واضفلئِ د ر و د  رشفي""و
ملوالنا  "التحفة احلنفية"للشيخ أمحد زيني دحالن، و "الدرر السنيةالكتب، منها: "

صفر املظفر سنة:  11آبادي وغري ذلك. تويف يوم السبت  الشيخ أرشف عيل الُغل َشن  
 .(1)سنة ٦٠م وقد بلغ من العمر 1٩٦٥يونيو  1٢هـ املوافق 1٣٨٥

 :خانرضا  أمحد اإلمام بناخان  ة اإلسالم الشيخ حممد حامد رضاحجّ * 
 مجيع وأخذ ،"ييلرَ بَ " ببلدة، هـ1٢٩٢ األولربيع غرة  ُولدهو جّده من أبيه، 

 أيب الشيخ العارفني نور عن ةيالقادر الطريقة وأخذ الكريم، والده عن والفنون العلوم
 يف عظيامً  وفقيهاً العربّية،  يف بليغاً  فصيحاً  كان ،-مرقده اهلل رنوّ - النوري أمحد احلسني
 .مشهوراً  هسدر وكان احلنفي، الفقه

                                                          

، تعريبًا."مفرس   أعظم"مأخوذة من ( ترمجته 1) ي  َرائ ج  : للشيخ حممد شهاب الدين الرضوي الَبه 
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تاج الشريعة األزهري شيخحياة ال                                    ٨
 إرساف عىل الرباين الصارم"و ،"احلامدية الفتاوى": منها عديدة، مصنّفات له
 ،"والفتنة العناد سبيل من السنّة هلأل اهلل سالمة"و ،الفرار" سدّ "و ،"القادياين

 باسم رضا أمحد اإلمام إجازات مجع الذي وهو وغريها، "جالل اّل مُ  عىل حاشية"و
ة واملدينة املتينة اإلجازات" ّ"  .(1)هـ٦٢1٣ األوىل يف سنة: مجادى17 تويف. لعلامء بك

 :رضا أمحد اإلمام بنااملفتي األعظم باهلند الشيخ حممد مصطفى رضا * 
، أخذ "يلبري"اجلمعة بـ يوم، ـه1٣1٠ذي احلّجة  ٢٢لد وُ هو جّده من أّمه، 

ة اإلسالم حجّ  وعن شقيقه األكرب العلوم والفنون عن والده الكريم اإلمام أمحد رضا
األساتذة  ، وأستاذ-عليه الرمحة والرضوان-مة حممد حامد رضا خان الشيخ العاّل 

 احلديث الرشيف ي، ودرسه  ر  گَ ي  ل  ي، وموالنابشري أمحد عَ ور  گُ ن مَ ـ ال مة رحم إهليالعاّل 
مة حممد وري تلميذ العاّل فُ مالرا يسني الفاروقمة ظهور احلخاصة عند العاّل 

الطريقة القادرية عن الشيخ السّيد أيب احلسني رادآبادي، وأخذ مُ  ج  ن گَ  الرمحن  فضل
 أمحد النوري.

ةالفتاوى املصطفوي"منها:  ،صنّف الكتب القّيمة نان إىل حلق س  وقعات ال"، و"ّ
طرد "، و"إىل حنك احللقي بسط البنان إدخال السنان"، و"املساّمة بسط البنان

 وتويف يف ها من الكتب،وغري "وقاية أهل السنّة عن مكر ديوبند والفتنة"و ،"الشيطان
 .(٢) هـ1٤٠٢ سنة حمرم 1٤يوم األربعاء 

                                                          

تعريبًا. ٢٥٢-٢٣٤، صـ"تذكرة خلفاء أعىل حرضة "( ينظر: 1)
، الباب "جهان  مفتي أعظم"تعريبًا، و ٢٩٨-٢٨٤، صـ"تذكرة خلفاء أعىل حرضة( ينظر: "٢)

(.7٦7، 7٦٦صـالعارش: يف خدماته يف التصنيف والتأليف، 
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٩                                     تاج الشريعة األزهري  شيخحياة ال

 :أمحد رضا اإلماماهلجري * شيخ اإلسالم واملسلمني املجدد للقرن الرابع عرش 
هو اجلّد الثاين لإلمام تاج الرشيعة األزهري، ُول د يف العارش من شوال املكرم 

 .-مدينة من مدن اهلند-م يف برييل 1٨٥٦يونيو سنة  1٤هـ/املوافق 1٢7٢سنة 
هـ( وساّمه 1٢7٢) "املختار"، واسمه التارخيي: "حممد"له عّدة أسامء:  اسمه:

ه:  ة حب ه واتباعه حلبيبه النبي  ""أمحد رضاجدُّ ى الّشيخ نفسه لشدَّ عبد "بـملسو هيلع هللا ىلص  ، وسمَّ
 :خياطب نفسه  ، يقول يف شعره الذي امتدح به النبي(1)"املصطفى

                                                          

( بعُض الناس يعرتض عىل هذا فال يراه سائغًا، ومنهم من يقول: إّنه رشك، وال برهاَن له فيام 1)
م يف كل  ما يزعمون أنه رشك، ويرمون الناس بالرشك عىل حسب زعمهم، ادعاه، وهذا ديدُن ُ

ب الظنون، وليس هلم سلطان فيام يزعمون، بل جيحدون بكثرٍي من نصوص  الكتاب والسنة بحس
موا عىل الناس ما دأبوا عىل دأهبم، فحر -عبد املصطفى-ويف نفس هذه املسألة أعني التسمية  َّ

﴾ ]النور:  َباد ُكم  ن  ع  نَي م  احل   ن ُكم  َوالصَّ ََياَمى م  أحلَّ هلم احلقُّ املبني حيث يقول: ﴿َوَأن ك ُحوا األ 
م  اَل أن  خياطَب الناس فيقول: ﴿ُقل  ملسو هيلع هللا ىلص  [، وأمَر نبيَّهُ ٣٢ ه  ُفس  ُفوا َعىَل َأن  َ يَن َأرس  ذ  َباد َي الَّ  َياع 

َة  اهلل ﴾ ]الزمر:  ن  َرمح  نَُطوا م  بداللة  ملسو هيلع هللا ىلص  [، وجيلٌّ أنَّ ضمري املتكل م يرجع إىل الرسول  ٥٣َتق 
 بالرشك!ملسو هيلع هللا ىلص  السياق، فلو كان هذا رشًكا، لزَم أن  يكوَن اهلل قد أرشك، وأمَر نبيَّهُ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ونبيَّهُ   الَء يرمون املسلمني بالرشك وهم عنه برآء، بل ويرمون اهللَوهبذا ظهَر أنَّ هؤ
 هبذه التَُّهَمة  الشنيعة من حيث ال يشعرون. 

ه  وال فرسه صدقة  »أنَّه قال: ملسو هيلع هللا ىلص  وصحَّ عن النب ي ]صحيح «. ليس عىل املسلم  يف عبد 
 [. ٢/٦7٥، ٩٨٢، وصحيح مسلم، ر: ٢/1٢1، 1٤٦٤البخاري، ر: 

]صحيح مسلم، « هل أنتم إال عبيد سيدي»أنَّ سي دنا محزَة قال وهو ثمل: « حيحالص»ويف 
هُ ملسو هيلع هللا ىلص وذلك بحرضة النب ي ،[٣/1٥٦٨، 1٩7٩ر:   بتجديد اإليامن بعد ما أفاق. ملسو هيلع هللا ىلص  ، ومل يأمر 
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تاج الشريعة األزهري شيخحياة ال                                    1٠

، فلك األمان، لك ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى رضا ال ختف شيًئا، فإنام أنت عبد :يقول
 األمان.

 حممد بن عيل كاظم حممد بن رضا عيلهو أمحد رضا بن نقي عيل بن  نسبه:
.-رمحهم اهلل-بن سعيد اهلل خان  خانيار  سعادت حممد بن أعظم

اشتغل الشيخ من الصبا بدراسة العلوم العقلية  نشأته واشتغاله بأخذ العلم:
وذلك : " من عمره، يقول عرشوالنقلية، واستكمل دراسة هذه العلوم يف الرابعة 

هـ، وأنا إذ  ذاك ابن ثالثة عرش عامًا وعرشة أشهر ومخسة أيام، 1٢٨٦ملنتصف شعبان 
 ."وتوجهت إىل األحكامويف هذا التاريخ ُفرضت  عيل الصالة 

، يقول يف كتاب إىل  اء عن أبيه وأستاذه وشيخهفتوملا فرغ نال إجازة اإل
بحمد اهلل أفتيت أّول فتيا حينام كنت يف الثالثة تلميذه الشيخ ظفر الدين البهاري: "

هـ، ولو أعيش إىل العارش من شعبان 1٢٨٦عرشة من عمري للرابع عرش من شعبان 
ن مدة اإلفتاء مخسني سنة، وال أحيص شكراً هلل عىل هذه النعمة م تكو1٩17هـ/1٣٣٦

 ."الكربى كام جيب

                                                          

ة  إضافة العبد إىل غريه بالتوبة، ولُنق ل  ملسو هيلع هللا ىلص ألمره ، ولو كان رشًكا فدلَّ ذلك عىل صحَّ
 إلينا.

ي بعبد النبي  ولإلمام  ، وهي: " ملسو هيلع هللا ىلص أمحد رضا يف جواز التسم  ل فتوى ورسالة  مستقلة  َبذ 
ُص ما ذكره اإلماُم أمحُد رضا مع بعض ترصف. "الصفا لعبد املصطفى  . وهذا ملخَّ

(. )اإلمام األزهري

 ُ وخف هن ر ھك
  دبع ىفطصم و  وت ےهر اض د  ر ا  ت 

 
 امں  ےه ا ےيل ےريت امں  ےه ا ےيل ريتے ۞
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11                                     تاج الشريعة األزهري  شيخحياة ال

َزا ُغالم قادر  أساتذته: ر  أساتذته ليسوا بكثري، قرأ بعض الكتب االبتدائية عىل م 
الربيلوي، وقرأ عىل والده الشيخ نقي عيل خان أكثر الكتب، ومن أساتذته: الشيخ 

كتابًا يف اهليئة، والشيخ أبو احلسني أمحد النوري، والشاه  العيل الرامفوري قرأ عليه عبد
آل رسول املارهروي، والشيخ أمحد بن زيني دحالن املكي، والشيخ عبدالرمحن املكي، 

 .-رمحهم اهلل أمجعني-والشيخ حسني بن صالح 
بايع مع أبيه عىل يد سّيد آل رسول األمحدي، وأخذ  سلوكه وأخذه الطريقة:

 السلسلة القادرية من شيخه، وألبسه شيخه اخلرقة واستخلفه.إجازة البيعة يف
اشتغل الشيخ بعد ما خترج بالتدريس واإلفتاء والتصنيف  خدماته الدينية:

والوعظ واإلرشاد وإصالح األمة املسلمة، وكان أكرب مهه يف التصنيف، فقد أّلف أكثر 
وهذه الكتب باللغة العربية واألردية والفارسية. وفناً  من ألف كتاب يف مخسني علامً 

رسيع الكتابة، قوي الذاكرة، غنيًا عن مراجعة   وكان الشيخ رسعة قلمه:
الكتب غالبًا حني التصنيف والتأليف، فقد كانت حترضه العلوم مرتبة يف ذهنه دائاًم، 

 "اجلوهرة املضيئةالنرية الوضيئة يف رشح "والشاهد عىل رسعة كتابته وقوة حفظه كتابه 
هـ بالشيخ حسني بن صالح مجل الليل، فتأثر 1٢٩٥وقصته: أّنه التقى يف أّول حّجة له 

بالعربية، فرشحه  "اجلوهرة املضيئة"به الشيخ حسني جدًا، وطلب منه أن يرشح كتابه 
 "النرية الوضيئة يف رشح اجلوهرة املضيئةيف يومني وسامه باالسم التارخيي "

الطرة "زاد عليه بعض التعليقات واحلوايش وساّمه باالسم التارخيي هـ(، ثم 1٢٩٥)
هـ(.1٣٠٨) "الرضيئة عىل النرية الوضيئة
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تاج الشريعة األزهري شيخحياة ال                                    1٢
وأيضًا قدم إليه علامء مكة املرشفة سؤاالً متعلقًا بالنوط، وهي: العملة الورقية 

م مسألته  نجح الشيخفأاملعروفة املتداولة بني الناس، قد عجز كبار العلامء عن حّله، 
مراجعة الكتب، بلسان عريب مبني، وساّمه  بجواب شاف كاف، وكتبه ارجتاال بال

هـ(.1٣٢٤) "كفل الفقيه الفاهم يف أحكام قرطاس الدراهم"باالسم التارخيي 
ثم كتب عليه ضميمة بعد ما رجع إىل بالده اهلند، وساّمه باالسم التارخيي 

هـ(، ثم نقلها إىل األردية  1٣٢٩) "كارس السفيه الواهم يف إبدال قرطاس الدراهم"
هـ(.1٣٣٩) "الذيل املنوط برسالة النوط"وساّمها باالسم التارخيي 

والرسالة املذكورة من مجلة النامذج الدالة عىل وفور علمه، وبراعته يف الفقه، 
ونبوغه ودقة فهمه، ومتيزه عن أقرانه، بل وعن كثري ممن مىض بالتنقيح والغوص عىل 

رر العلوم مما خفي عىل كثري من الناس، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء، املكنون يف د
واهلل ذو الفضل العظيم.

 ٢٥إىل الرفيق األعىل يف   انتقل جّدي الشيخ اإلمام أمحد رضا خان وفاته:
، "حي عىل الفالحهـ خالل أذان اجلمعة عند قول املؤذن: "1٣٤٠مضت من صفر 

لداعي إىل الفالح، فأفلح وفاز بالنجاح ببلدة برييل جييب املؤّذن، ويلبي ا  كأّنه
الرشيفة.
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ـ من 1٣٣٩واإلمام استخرج سنة وفاته قبل ارحتاله بخمسة أشهر يف رمضان  ه
َواٍب﴾ ]اإلنسان:  قوله ٍة َوَأك  ن  ف ضَّ م  ب آن َيٍة م  [، رحم اهلل الشيخ، 1٥: ﴿َوُيَطاُف َعَلي ه 

 .(1) وأسكنه فسيح جناته
 خان: نقي عيلالعاّلمة املفتي الفقيه  مني اإلماماملتكل  * رئيس 
، أحد الفقهاء احلنفّيةوكان  ،ـه1٢٤٦، ُولد غّرة رجب سنة ه الثالثهو جدّ 

وورث عنه  ما قرأ من الكتب الدرسية،  أبيهقرأ عىلعلامء األحناف آنذالك،  ومن أبرز
نور العلم والفضل والعرفان، كام ورث الثروة املادية الطائلة من األجداد، كانت 
شخصيته ذات مواهب متنوعة، وقد ُعرف بالعلم والزهد والتقوى، واتباع السنة 

 النبوية الرشيفة.
ه   أخذ الطريقة القادرية عن اإلمام عنه  زه جماي، وأنّ و  َرالسّيد آل الرسول املار َ

ر ـ، وسافه1٢٩٤وأسند احلديث عنه سنة  ع سالسل الطريقة اجلديدة والقديمة،يف مجي
احلديث عن مفتي مّكة املكّرمة العاّلمة الشيخ  وأسند فحج وزار ،ـه1٢٩٥للحج سنة 

 .عظمةة املمكّ  أمحد زيني دحالن الشافعي وغريه من علامءالسيد 
وقد صنف كتبا كثرية  لقد كان من كبار املصنفني كام كان من العلامء األجالء،

ح  يف العلوم املختلفة الفائقة، منها: " َ وسيلة "، و"الكالم األوضح يف تفسري أَلـم  َنرش 
 جواهر البيان يف أرسار"، و"رُسور القلوب يف ذكر املحبوب"يف السري، و "النّجاة

                                                          

 ، وهذه النبذه ملحقة : بقلم املؤلف العاّلم"نبذة عن الشيخ اإلمام أمحد رضا خان( ينظر: "1)
 . ببداية الكتب لإلمام أمحد رضا التي عرهبا اإلمام األزهري
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تاج الشريعة األزهري شيخحياة ال                                    1٤
"، هداية الربّية إىل الرشيعة األمحدّية"، و"أصول الرشاد لقمع مباين الفساد"، و"األركان

عاءأحسن الوعاء آلداب الد"، و"إذاقة األثام ملانعي عمل املولد والقيام"و إزالة "، و"ّ
وغريها، تويف يف سلخ ذي القعدة  "تزكية اإليقان يف رّد تقوية اإليامن"، و"األوهام
هـ، وقد استخرج اإلمام أمحد رضا خان احلنفي تاريخ عام رحيل والده فقال: 1٢٩7

م موتة العاَلـمإّن موتة ال"  .(1)هـ(1٢٩7) "عالـ 

  :خان رضا عيل العالمة املفتيالشيخ  إمام العلامء والّصاحلني* 
 الشيخ من العلوم وأخذ م،1٨٠٨املوافق /هـ1٢٢٤ سنة ُولدرابع، هو جده ال

وتلقى العلوم عىل يد الشيوخ الكبار، وأكمل دراسته  ،ك"ن  و  تَ " بلدة يف الرمحن خليل
 .ـه1٢٤٥ سنة وختّرجللعلوم اإلسالمية والعربية يف الثالث والعرشين من عمره، 
التصّوف، متأدبا باآلداب  كان خطيبًا آخذًا، وإمامًا يف الفقه، وزاهدًا كاماًل يف
 يف الزهد والقناعة السّيام، الفاضلة، وكان له تأثري يف الكالم، وفضائله وشامئله ال حتىص

ُ، وكان من قوم أف غان ""برييل"والتواضع واحللم، كان من أجاّلء العلامء ببلدة  چ  ، "ب ڑ  ھي 
. تويف يف الثاين من مجادى األوىل "دهلي"عىل املراتب العالية يف ديوان ملوك  وكان آباؤه

 .(٢)م1٨7٠هـ/املوافق 1٢٨٦سنة 

                                                          

تعريبًا. ٢٤٥، ٢٤٤، حرف النون، صـ"تذكرة علامء اهلند"( ينظر: 1)
تعريبًا. ٦٤، حرف الراء املهملة، صـ"تذكرة علامء اهلند"( ينظر: ٢)
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 وتربيته: نشأته
رة القاشبه بيت عامر بالعلم والعلامء املعروفني يف  يف يهعينَ األزهري  اإلمامُ  َفَتَح 

 متمسكة بتعاليم اإلسالم والدين، صاحلٍة، علمية، وبيئةٍ  دينيّةٍ  يف أرسة ترعرع، و اهلندية
 واإلرشاد، الدعوة جمال يف متميز إسهام وهلا اإلسالمي، املجتمع خدمة يف  بارز دور هلا

 .اهلند يف السنة أهل عقائد نرصة يف رائع وجهاد
الرتبية النقية الصافية  تربىفقد نشأ اإلمام منذ نعومة أظفاره يف كنف والده، و

ّ عىل حب العلم التي كان هلا أثرها البالغ يف تكوين حياته العلمية والعملية، وشب
والعمل، وكان الفضل األكرب يف بناء شخصيته الروحانية والعلمية يعود إىل جّده من 

ه الشيخ حممد مصطفى رضا خان احلنفي؛ ألنه كان يمتاز بسجاياه املحمودة من اتباع مأ ّ
ه رجال السنة النبوية والعمل عىل الرشيعة اإلسالمية الغراء، وكان أجداده مجيعا قم ّ

 زماُنم يف شتى امليادين من العلم واملعرفة، والدعوة والتبليغ، والتصنيف والتأليف. 
 تعليمه:

ترعرع يف أرسة علمية ونقل إليه العلوم كابرًا عن كابر، فبدأ سفره إّن اإلمام 
بسم اهلل الرمحن بعة أشهر وأربعة أّيام بقراءة "رالتعليمي وعمره أربع سنوات وأ

دار "، ودرس الكتب االبتدائية عىل حرضة والده الشفيق، ثّم أدخله والده يف "الرحيم
 فدرس هناك الدروس األولية والعلوم االبتدائية من احلافظ (1)"العلوم منظر  إسالم

                                                          

اهلند. م يف مدينة برييل،1٩٠٤هـ/1٣٢٢سنة:   ( أسسها اإلمام أمحد ضا خان احلنفي1)
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تاج الشريعة األزهري شيخحياة ال                                    1٦
بربييل سنة:  (1)إنعام اهلل خان تسنيم احلامدي، ثم انتقل إىل الكّلية اإلسالمّية الثانوية

م، للعلوم العرصية، وقرأ هنالك: احلساب والريايض واللغة اهلندية 1٩٥٢
 .والسنسكريتية واإلنجليزية وغريها

الم"اللغة رجع إىل  وبعد تكميل مبادئ  لدراسة العلوم "دار العلوم منظر  إس 
املعروف يف بالد اهلند، فأخذ العلوم الدينية من النقلية والعقلية عن  "النظامي"عىل ُنج 

 ،خانالعلامء املعروفني يف وقته، ال سّيام عن جّده من أّمه الشيخ حممد مصطفى رضا 
 مية.ـشهادة العالب هافتخّرج في

م ذكيا، سليم الطبع، قويم اخللق، شديد الشغف باالطالع، فأستاذه كان اإلما
 الشيخ عبد

جامعة األزهر الرشيف

سه العلوم التواب املرصي، املدر س بدار العلوم منظر إسالم كان يدر  ّ
العربية، وهو يرتجم له أمامه األخبار واجلرائد اإلنجليزية واألردية واهلندية إىل العربية، 

باللغة العربية الفصحى بكّل طالقة، فبمالحظة هذه املامرسات يتحاور معه وأيضًا 
كعبة العلم وقبلة العلامء والرغائب أنصحه الشيخ عبد التواب املرصي أن  يرحتل إىل 

كان ، القاهرة )مرص( ملزيد من التعليم العايل واجلامعي، و""
 الرشيفة.  مرصإىلالبارع ابنه  رسلأيضًا راغبًا يف أن يُ والده 

 :مرص املحروسةكعبة العلم سفره إىل 
توّجه لتكميل العلوم اإلسالمية عاّمًة  "سالممنظر  إ"عد تكميله الثانوية يف بَ ف

 القاهرة ،جامعة األزهر الرشيف أعرق اجلامعات اإلسالمية والعلوم العربية خاّصًة إىل

                                                          

 .لضف ا رلنمح ا سالهيم ا رٹن اكجل""( واسم هذه الكلية باألردية: 1)

Taj-ush-Shariah Foundation, Karachi, Pakistan. +92 334 3247192

www.muftiakhtarrazakhan.com



17                                     تاج الشريعة األزهري  شيخحياة ال

ودرس ، (1)تفسري واحلديثيف قسم ال كلية أصول الدينم، فالتحق ب1٩٦٣سنة:  (مرص)
العلوم املتداولة من: التفسري واحلديث واللغة العربية والفلسفة اإلسالمية وغريها، 

م، وحاز عىل 1٩٦٦/ـه1٣٨٦وختّصص يف التفسري واحلديث، فتخّرج فيها سنة: 
 .(٢) ديف التفسري واحلديث بتقدير جيّ  شهادة الليسانس

 :العمليةالعلمية وحياته 
من مرص العظيمة إىل اهلند احلبيبة، انقطع إىل خدمة الدين احلنيف بعد رجوعه 

س وخيطب، ويفتي ويصنّف، انخرط يف التدريس بـ دار العلوم منظر "انقطاعاً تامًا، يدر 
س الطلبة بكل اجلهد والشغف، وما 1٩٦7رسميًا منذ سنة:  "اإلسالم م، وكان يدر 

دار العلوم "نصب رئيس اهلئية التدريسية لـزالت هذه السلسلة املباركة حتى ُقّرر عىل م
، فكان منتصبًا "منظر إسالم"م، وفّوضت إليه دار اإلفتاء لـ1٩7٨سنة:  "منظر  إسالم

 عليها ويقوم بواجبه الديني بكّل إخالص وأمانة.
يف مضامر اإلرشاد  دائبةوجدير بالذكر أّن أرسة اإلمام األزهري ظلت 

ه يف م، حيث قام بأعباء1٨٣1/ـه1٢٤٦فتاء منذ: والتوجيه الديني ويف ميدان اإل
عليه الرمحة -البداية إمام العلامء الشيخ املفتي رضا عيل خان )جّد اإلمام أمحد رضا خان 

(، وظل الشيخ املفتي نقي عيل خان نشيطاً يف هذا الباب، ومن ثم ابنه الغايل -والرضوان
حامد رضا خان، واملفتي األعظم اإلمام أمحد رضا خان، ثم حّجة اإلسالم الشيخ حممد 

                                                          

( وكالمها إذ  ذاك كانا واحدا، واآلن انقسم إىل قسمني: قسم التفسري، وقسم احلديث.1)
( وعكس شهادته موجود عندنا.٢)
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تاج الشريعة األزهري شيخحياة ال                                    1٨
ثم  باهلند الشيخ حممد مصطفى رضا خان، واملفرس األعظم الشيخ إبراهيم رضا خان،

بعد هؤالء األعالم األثبات شغل هذا املنصب اجلليل الشيخ العاّلمة حممد أخرت رضا 
 .بغفرانه هري، رمحهم اهلل تعاىل وتغمدهماألز "تاج الرشيعة"ـخان املعروف ب

ام يعترب دار إفتاء ملنطقته اجلغرافية فقط، وإنّ  الإّن دار اإلفتاء القائم بمدينة برييل 

اإلفتاء من جده من األم الشيخ حممد مصطفى رضا خان امللقب بـ

ساهم يف تقديم الفتاوى إىل سائر العامل عىل طريقة أهل السنة واجلامعة، وقد بلغ عدد 
  .فتاوى الدار ما يزيد عىل مخسة آالف فتوى

ضا خان قبل وفاته، ثم استخلفه املفتي األعظم باهلند الشيخ حممد مصطفى ر
حيث نصب حفيده الشيخ العاّلمة حممد أخرت رضا خان خليفًة يف حياته، وقد برع 
الشيخ األزهري يف اإلفتاء وحل  املسائل املعقدة املتعلقة بالفقه، وقدرته عىل اإلفتاء من 

ر يف أثر الرتبية والتعليم الذي تلّقاه اإلمام يف أرسته العلمية أبا وجدا، وجد حظه األوف
 "مفتي اهلند األعظم"

العربية كام ب وكان متحدثا َلب قاً علوم وفنون ب اتضلعكان محلسن توليه منصب اإلفتاء، و
يف اإلفتاء، وال شك أن متكنه من العربية، لعله توارث العربية من جده من  نراه بارعاً 

، الذي "حجة اإلسالم"الشيخ العاّلمة حممد حامد رضا خان امللقب بـاألب فضيلة 
كان عاملا كبريا وبارعا يف اللغة العربية وآداهبا، ومن جراء هذا األثر نرى اإلمام 
األزهري يفتي يف قضايا حساسة ويتكلم العربية ويكتب فيها، وال غرو يف ذلك لتعلم 

 جده الشيخ اإلمام أمحد رضا خان احلنفي. اإلمام األزهري الطريقة عىل يد أستاذه عن
سنة:  "إسالم دار العلوم منظر  "ـبثم بسبب كثرة االنشغال تَرك التدريس 

م ملا ارحتل شيخه املفتي األعظم باهلند إىل جوار اهلل 1٩٨1م تقريبًا، ويف سنة: 1٩٨٠
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1٩                                     تاج الشريعة األزهري  شيخحياة ال

كثري األمور من: الفتوى والتصنيف والدعوة واإلرشاد، فكان الشيخ  بهت نيطتعاىل 
وملختلف البلدان ، ألصقاع اهلند النائية السفر لنرش الدين والتوعية الفكرية والعَقدية

عُ  :من قوله تعاىل انطالقاً اإلسالمية واألجنبية،  َك  َسب يل   إ ىَل  ﴿اد  َمة   َرب  ك  َظة   ب احل   ع   َوامل َو 
ََسنَة   ُم   احل  ت ي َوَجاد هل  َي  ب الَّ َسُن﴾  ه  يف هذا املجال  ساعياعاش ف، [1٢٥النحل: ]َأح 
العرب من متاعب السفر ومشقاته يف داخل البالد وخارجها عىل السواء، فزار  وعانى

 والعراق، وتركيا، والباكستان، واإلمارات العربّية املّتحدة، مرص، والشام،الرشيف، و
املتحدة  ودول الوالياتوإنجلرتا، وهولندا، والبالد اإلفريقية، وبنغالديش، 

يكية وغريها، وتبعا ملساعيه الدعوية قد اعتنق عدد هائل من املسيحيني وغريهم األمري
 اإلسالم.

 تبحره يف العلوم والفنون:
إّن اإلمام كان من أوسع زمانه علام وأكثرهم حلام وأغزرهم مادة وأحسنهم 
ملًا معرفة، أخذ العلوم املتداولة والفنون املتعددة من كبار أساتذة الزمان حتى مل يبق عا

يف العلوم الدينية الرائجة آنذاك فحسب، بل صار بارعًا وحاذقا ومتقنا يف علم اجلفر 
والتكسري، والتوقيت والتقويم، واهليئة والنجوم، واهلندسة والريايض واحلساب، 
واجلرب واملقالة، واملناظرة، والزجيات، مع تبحره يف العلوم الدينية واألدبية، كان يستنبط 

م دالئلها، وكذلك يستخرج املسائل احلديثة األحكام الرشع ية من الكتاب والسنة ويقد 
من القرآن واحلديث وعبارات الفقهاء، وكان يقوي املذهب الفقهي بأسلوٍب جديٍد، 
ويكثر من املراجع واملصادر يف إثبات موقفه، ويتضافر الدالئل والرباهني وينقحها، 

يف فتاواه إىل ُناية البحث  دب واحرتام، ويبلغوكان ينبه تسامح العلامء الكبار مع كّل أ
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تاج الشريعة األزهري شيخحياة ال                                    ٢٠
مؤلفاته أقوى شاهٍد ودليل عىل هذا يعلم بمراجعة فتاواه وكتبه، وكل فوالتحقيق، 

 نبوغه وتبّحره يف كثري من العلوم والفنون يف أربع لغات. 
 عقيدته ومذهبه:

ماتريدي  ،حنفي املذهب، من صوفية أهل السنة واجلامعة كان  إّن اإلمام
سلف األمّ ة، راسخ االتباع للرسول وة شديد االعتصام بالكتاب والسنّ ، وكان عقيدةال

بالغ اإلجالل  قوي احلب ،وللصحابة واألئمة -عليه أفضل الصالة والتسليم-الكريم 
، فام كان يبيح املداهنة يف الدين إساءة وإهانة تتعرض حلرضاهتم يثريه غضبا كّل  ،هلم

، وكان ال نييرتدعوا عن األباطيل ويرجعوا إىل احلق املب  أن  ة مع املبطلني إاّل ملواملسا
 خياف لومة الئم، ويستعد إلعالء كلمة احلق املبني يف كّل وقت وحني.

 :وبيعته طريقته
خ املفتي األعظم ، بايع عىل يد الشيخ إمام املشايقادري الطريقة  اإلمامكان 

النوري ابن اإلمام أمحد رضا خان رضا باهلند أيب الربكات آل الرمحن حممد مصطفى 
م يف الطريقة القادرية، ونال من 1٩٦٢يناير  1٥هـ/املوافق 1٣٨1شعبان  ٨القادري 

 لدنه إجازة وخالفة يف مجيع السالسل العالية، وأيضًا إجازة احلديث والعلوم األخرى.
والشيخ حممد مصطفى رضا أخذ من الشيخ أيب احلسن النوري، وكان شيخه 

ي، وهو كان من كبار تالمذة الشيخ عبد العزيز  السيد آل َرو  الرسول األمحدي املاَره 
، رمحهم اهلل تعاىل ونفعنا بربكاهتم "عرشية التحفة االثناحدث الدهلوي صاحب "امل

 العالية.
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٢1                                     تاج الشريعة األزهري  شيخحياة ال

 شيوخه وأساتذته:
إّن هذا اإلمام العبقرّي قد تلّمذ عىل عباقرة من زمانه من العلامء الكرام 

ام يف اهلند ومرص، وأخذ عنهم العلوم والفنون املختلفة من العقلية واملشائخ العظ
 والنقلية، وها أنا سأذكر أسامء بعضهم إمجاالً:

املفتي األعظم باهلند الشيخ اإلمام حممد مصطفى رضا خان القادري  (1)
، املتوىف يف "دار العلوم مظهر  إسالم"، مؤّسس - القويعليه رمحة اهلل-احلنفي النوري 

 )جده ألمه(.م. 1٩٨1م عا
عليه رمحة -املفرس األعظم باهلند الشيخ املفتي حممد إبراهيم رضا خان  (٢)

 )أبوه(.م. 1٩٦٥، املتوىف يف عام -املنّان
عليه الرمحة - صدُر العلامء الشيخ املفتي حممد حتسني رضا خان (٣) 
الّدراسات مركز "سابقًا بـوأستاذ احلديث  ، رئيس اهلئية التدريسية-والرضوان

 )أخ لزوجه(. )برييل(. "اإلسالمية جامعة الرضا
 ي ثمّ ري  غ  ون  ُمبحر العلوم الشيخ املفتي السّيد حممد أفضل حسني ال ـ (٤)

، املتوىف يف عام )برييل( "دار العلوم منظر  إسالم"سابقًا بـالباكستاين، أستاذ احلديث 
 م.1٩٨٢

 ،القائد األعظم موالنا الشيخ حممد رحيان رضا خان الرمحاين الرضوي (٥)
الصادرة عن برييل ، الشهرية اجلامعة "أعىل حرضةملجلة "سابقًا رئيس التحرير 

 م. 1٩٨٠، املتوىف يف عام الرشيفة
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تاج الشريعة األزهري شيخحياة ال                                    ٢٢
الرضوي األعظمي،  ان  "َخ  ري  ك  ان  هَ َج "الشيخ املفتي حممد أمحد املعروف بـ( ٦)

 )برييل(. "إسالمدار العلوم منظر "بـالسابق ي األستاذ واملفت
السابق عبد التواب املرصي، أستاذ األدب  العاّلمةالشيخ فضيلة األستاذ  (7)

 )برييل(. إسالم"دار العلوم منظر "بـ
 الشيخ احلافظ موالنا حممد إنعام اهلل خان تسنيم احلامدي )برييل(. (٨)
سابقًا الشيخ األستاذ حممد سامحي، أستاذ احلديث والتفسري فضيلة  (٩)

 ، القاهرة )مرص(."جامعة األزهر الرشيف"بـ
جامعة بـ"حممود عبد الغفار، أستاذ احلديث الشيخ األستاذ فضيلة ( 1٠)

 ، القاهرة )مرص(."األزهر الرشيف
 :أتباعهوه تالميذ

 قد تلّمذ، وخارجها يف شبه القارة اهلندية اً يتمتع بشعبية كبرية جدكان إّن اإلمام 
وأخذوا عنه العلوم والفنون املتنوعة، ، عرصه من العلامء واملشائخمن أفذاذ  هعلي

وله خلفاء يف واستفاد منه الفقهاء واملحدثون والدعاة واملفكرون يف شتى جماالت، 
تالمذته يفوق عدد و، عن شبه القارة اهلندية الطريقة يف عدة دول عربية وأجنبية، فضالً 

د منترشون ليس يف اهلن هوحمبو، أتباعه ومريديه عىل آالف وآالفواملجازين منه و
بل يف سائر املعمورة، ويعترب سامحته املريب هلم، وهم ينهلون من علمه ومكانته  ،فحسب

 .الروحانية
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٢٣                                     تاج الشريعة األزهري  شيخحياة ال

 :منه بعض اآلخذين واملجازين
من علامء العرب  واملجازين منهن اإلمام اآلخذين عولنذكر اآلن بعض أسامء 

 والعجم:
، رئيس مرك (1) ل َيار  ز الثقافة السنية، فضيلة العالمة الشيخ أبو بكر بن أمحد ُمس 

 ال )اهلند(.كايل كوت، كري
)رام  الرضوي، رئيس اجلامعة اإلسالمية الشيخ املفتي السيد شاهد عيل (٢)

 .فور(، وقايض الرشع ومفتي يف مدينة رامفور )اهلند(
شقيقه األصغر الشيخ العاّلمة حممد منّان رضا خان املنّاين، رئيس اجلامعة  (٣)

 النورية، برييل )اهلند(.
رضاء  اعةابنه الشيخ العالمة حممد عسجد رضا خان القادري، رئيس مج (٤)

 املصطفى، ومدير مركز الدراسات اإلسالمية جامعة الرضا، برييل )اهلند(.
جامع صاحب "ي حممد حنيف خان الرضوي، الشيخ العالمة املفت (٥)
رئيس اهليئة التدريسية باجلامعة النورية الرضوية سابقًا، ومدير أكاديمية ، "األحاديث

 )اهلند(. اإلمام أمحد رضا، برييل
الشيخ املفتي القايض شهيد عامل الرضوي، دار إفتاء اجلامعة النورية، برييل  (٦)
 )اهلند(.
ة الشيخ العالمة عبد الستار اهلمداين مرصوف صاحب التصانيف الوافر (7)

 الربكايت النوري، مؤسس مركز أهل السنة بركات  رضا، فوربندر، غجرات )اهلند(. 
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تاج الشريعة األزهري شيخحياة ال                                    ٢٤
ري، باين و رئيس اجلامعة ( ٨) ن  ُفو  َ خالشيخ العالمة املفتي صغري أمحد ج و  ُ

َشا، برييل )اهلند(.  القادرية، ر 
الشيخ العاّلمة املفتي حممد ناظم عيل الرضوي املصباحي، األستاذ  (٩)

 )اهلند(. باجلامعة األرشفية، مباركفور، أعظم جره
الشيخ العاّلمة نفيس أمحد القادري املصباحي، األستاذ باجلامعة  (1٠)

 األرشفية، مباركفور، أعظم جره )اهلند(. 
ي، رئيس اهلئية التدريسية بدار األستاذ الدكتور أنوار أمحد خان البغداد (11)

 اللعلوم العليمية، مجدا شاهي، بستي )اهلند(.
الشيخ العالمة املفتي حممد أخرت حسني القادري العليمي، أستاذ ومفتي  (1٢)

 )اهلند(. بستيمديريةشاهي،مجداببلدةدار العلوم العليمية، 
ار العلوم تاج الشيخ املفتي حممد ألطاف حسني الرضوي، باين ورئيس د (1٣)

ي، أترابراديش )اهلند(.ـالرشيعة، وقايض الرشع ملدينة لَ  ري   ي م  ُفور خ   خ 
العالمة الدكتور السيد إرشاد البخاري، مدير اجلامعة اإلسالمية، ديناج  (1٤)

 د ي ش(. فور، )َبن جال
ي  َلن َكا(. (1٥)  احلاج احلافظ حممد إحسان َبت ي ل  الرضوي، كوملبو )رس  
صاحب التصانيف الكثرية الشيخ العالمة حممد عبد احلكيم أخرت  (1٦)

ي، باين املجلس املركزي لإلمام األعظم، الهور ) ر  َجهان  ُفو   باكستان(. الشاه 
يش تاحممد ثاقب أخرت القادري، كربو الربكات أمة عاّل الشيخ ال (17)

 باكستان(.ال)
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٢٥                                     تاج الشريعة األزهري  شيخحياة ال

َمي َمن ي التحسيني، مدير دار ـاين الوَ ي  الشيخ املفتي حممد أسلم رضا الش   (1٨)
باكستان(، ومفتي احلنفية، أوقاف أبوظبي )اإلمارات العربّية الأهل السنّة، كراتيش )

 املّتحدة(.
مريي مانع بن حممد بن اهلل عبد بنفضيلة الشيخ عيسى  (1٩) ، عميد كلية احل 

العربّية املّتحدة(. اإلمام مالك للعلوم الرشعية بديب، وَوزير األوقاف )دولة اإلمارات 
اعية ( ٢٠) ، اليمني اجلفريعيل الكبري الشيخ العاّلمة احلبيب اإلسالمي الدَّ

 .رئيس جملس إدارة مؤسسة طابة )أبو ظبي(
 . "إنصاف اإلمام"خالد ثابت املرصي صاحب حممد األستاذ الدكتور ( ٢1)
ي رشدي السيد جربفضيلة  (٢٢) ديقية ص، شيخ الطريقة الالشيخ ُيرس 

 .الشاذلية، القاهرة )مرص(
احلنفي املهندي، إمام جامع حممد عمر سليم فضيلة الشيخ العالمة  (٢٣)

 (.العراقاإلمام األعظم، األعظمية، بغداد احلبيبة )
فضيلة الشيخ العالمة كامل يوسف احلوت، مدير خمطوطات الرتاث  (٢٤)

 اإلسالمي )لبنان(.
العالمة الدكتور غالم زرقاين ابن رئيس القلم العالمة أرشد القادري،  (٢٥)

 إمام وخطيب مسجد مّكة، د ي ليكس )أمريكا(.
عالية يف إجازة ب من لدنه ترّشفأيضًا وراقم هذه السطور عبد امللك الغفور 

 .، واحلمد هلل ذلكرشيفالاحلديث النبوي 
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تاج الشريعة األزهري شيخحياة ال                                    ٢٦

 زيارته احلرميني الرشيفني:
جُّ  النَّاس   َعىَل  َوهلل عاماًل بقوله تعاىل: ﴿بيت اهلل احلرام  حّج بترّشف اإلمام   ح 

َبي ت   َتَطاعَ  َمن   ال  ست مرّ ات:  فحّج  [٩7آل عمران: ]َسب ياًل﴾  إ َلي ه   اس 
سنة:  وثالثاً م، 1٩٨٥ /ـه1٤٠٥سنة:  ثانياً وم، 1٩٨٣/ـه1٤٠٣سنة:  أّوالً 

 /ـه1٤٣٠سنة:  خامساً وم، ٢٠٠٨ /ـه1٤٢٩سنة:  ورابعاً م، 1٩٨٦/ـه1٤٠٦
 م.٢٠1٠ /ـه1٤٣1سنة:  وسادساً م، ٢٠٠٩

مرات عديدة، حتى يف بعض األحيان ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك اعتمر وزار مدينة احلبيب 
، وهذا فضل اهلل العظيم ثالث أو أربع مرات يف عامٍ ملسو هيلع هللا ىلص كان حيرض يف حرضة النبي 

 يؤتيه من يشاء.
 مؤلفاته:

 لغات ثالث:بيف خمتلف املجاالت ورسائل  كتبعدة لقد صنّف اإلمام 
وكذلك قام برتمجة الكتب من العربية إىل األردية، ومن واإلنجليزية،  األردية والعربية

 األردية إىل العربية، فمنها ما تم طبعها، ومنها ما ينتظر إىل سبيل الطباعة.
 ه بالعربية:فاتن مصنّ م  ف
 رشح حديث اإلخالص. (1)
 الصحابُة نجوُم اإلهتداء. (٢)
تارح وليس آزر.  حتقيق أّن أبا إبراهيم (٣)
ُناية الزين يف التخفيف عن أيب هلب يوم اإلثنني. (٤)
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٢7                                     تاج الشريعة األزهري  شيخحياة ال

 سّد املشارع يف الّرد عىل من يقول: إّن الّدين يستغني عن الشارع. (٥)
أبوظبي(. "اهلدى"احلق املبني )رّدًا عىل ما طبع من أباطيل يف جريدة  (٦)
 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص( روح الفؤاد بذكرى خري العباد. )جمموعته الشعرية يف مدائح النبي (7)
 .(٢)الفردة يف رشح الربدة (٨)
ث أمحد عيل  عىل صحيح البخاريتعليقات األزهري  (٩) وعىل حوايش املحد 

السهان بوري.
ًا )ردّ  "ة النجدية بجواب الربيلويةآمر"حقيقة الربيلوية املعروف باسم  (1٠) 

 .(إلحسان إهلي ظهري "الربيلوية"عىل 
 :األرديةبه من مصنفات

 ."اتفو ى ت ا ج  ا رشلهعياملعروف بـ"املواهب الرضوية يف الفتاوى األزهرية  (1)
.اه(فتاومن جمموعة )

(٢) ُ .ا  ت ا ر ِ ايقمت 
(.جزئني يف) اميں ُد افِع زنك ا ال (٣)
 .وصتريو ں اك رشيع مكح (٤)
.رشيع مكح و و ى ا و ر  و ت ڈ  وي اك ا  رپنشي -يٹ (٥)
 ملسو هيلع هللا ىلص. جمموعته الشعرية يف مدائح النبي .ششخب )امغنت ِ ا رتخ( هنيفس (٦)

                                                          

.رسائلهمن مؤلفاته القّيمة، ووضعناها يف جمموعة  هامن الرسالة األوىل إىل السابعة اخرتنا (1)
 ."ك  ل  مَ ـدار ال"من بعون اهلل تعاىل اآلن حتت العمل، سيصدر قريبًا  وه (٢)
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تاج الشريعة األزهري شيخحياة ال                                    ٢٨

 .ملسو هيلع هللا ىلص رجهت ِ ر وسل(7)
 .رشج دحب ث ِ تين (٨)
(٩) ُ  .رشيع تيثيح وبثت  یک ه الل ےك ج ڈ ت ڈ  د  ر ا عئ ا ت الع  ےس ر و  ب ث ِ
ُ)د و ر ا ں ُِونس چ ت  ر وه  (1٠)  .قح يبن" یک مما تعن("رعنهٔ   قر ا ت 
 .وخا هج رغبي ونا ر   ا و ر  ا ت ك طلغ يمهف اك ا ر  ا هل (11)
 .ت ا يئ اك مسأ هل (1٢)
 .اك رشيع مكح ںنيت طالوق (1٣)
 .یک ا د ا ت گي اك مكحں يتلچ رٹني رپ فر ض  و  و ا چ ت  امنر  و  (1٤)
  .ملسو هيلع هللا ىلصوبثت ِ ولجِس دمحمى  (1٥)

 :من مصنفاته باإلنجليزية
(1) A just answer to the based author . 

  Fatwa on wearing to the tie.(٢) 

    A few English fatawa. (Azharul Fatawa).(٣) 

(4) Of pure origin on the identity of Prophet Ibraheem’s 

father. 

(٥) The Miracle of Raza. 
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٢٩                                     تاج الشريعة األزهري  شيخحياة ال

 :(1)ييلفيام هي ، فالعربيةاإلمام األزهري من األردية إىل  نقلهاكتب التي الأما 
 هـ(.1٣1٥)  شمول اإلسالم ألصول الّرسول الكرام. (1)
 هـ(.1٣٢٦) فقه شهنشاه وأن القلوب بيد املحبوب بعطاء اهلل. (٢)
 هـ(.1٣11)  .األمن والعىل لناعتي املصطفى بدافع البالء (٣)
 هـ(.1٣11)   بركات اإلمداد ألهل االستمداد. (٤)
 هـ(.1٣٠7)  سبحان الّسّبوح عن عيب كذب مقبوح. (٥)
 هـ(.1٣٠7)    دامان  باغ  سبحان السبوح. (٦)
 هـ(.1٣٢٩)    القمع املبني آلمال املكذبني. (7)
 هـ(. 1٣1٨)   قوارع القهار عىل املجسمة الفجار. (٨)
 هـ(. 1٣٢٢)  إهالك الوهابيني عىل توهني قبور املسلمني. (٩)
 هـ(.1٣٠1)   اهلاد الكاف يف حكم الضعاف. (1٠)
 هـ(.1٣٢٥)   تيسرياملاعون للسكن يف الطاعون. (11)
 هـ(.1٣٣1)   عطايا القدير ىف حكم التصوير. (1٢)
 هـ(.1٣٠٥) النّهي األكيد عن الّصالة وراء عدى التقليد. (1٣) 
 هـ(.1٣1٣)  حاجز البحرين الواقي عن مجع الّصالتني. (1٤)
 هـ(.1٣٢٤)   . وءد احللو يف أركان الوضاجلو( 1٥)
 هـ(.1٣٢٤)   تنويرالقنديل ىف أصاف املنديل. (1٦)

                                                          

 . ( مجيع هذه الكتب جلّده الكريم الشيخ اإلمام أمحد رضا خان احلنفي القادري اهلندي1)
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تاج الشريعة األزهري شيخحياة ال                                    ٣٠
 هـ(.1٣٢٤)  ملع األحكام أن ال وضوء من الزكام. (17)
 هـ(.1٣٢٤)  الطراز املعلم فيام هوحدث من أحوال الدم. ( 1٨)
 هـ(.1٣٢٥)   وم. ننبه القوم أّن الوضوء من أي  (1٩)
 هـ(.1٣٠٦)    خالصة تبيان الوضوء.  (٢٠)
 هـ(.1٣٢٠) األحكام والعلل ىف أشكال االحتالم والبلل.  (٢1)
 هـ(.1٣٢7)   بارق النور ىف مقادير ماء الطهور.  (٢٢)
 هـ(.1٣٢7)  بركات السامء ىف حكم إرساف املاء.  (٢٣)
 هـ(.1٣٢٨)  ارتفاع احلجب عن وجوه قراءة اجلنب.  (٢٤)
 هـ(.1٣٢٠)   ملعدل ىف حد املاء املستعمل.الطرس ا( ٢٥)
 هـ(.1٣٢7)  النميقة األنقى ىف فرق املالقي وامللقٰى. (٢٦)
 هـ(.1٣٣٤)   اهلنيء النمري ىف املاء املستدير.  (٢7)
 رحب الساحة ىف مياه  اليستوى وجهها وجوفها يف املساحة.  (٢٨)

 هـ(.1٣٣٤)       
 هـ(.1٣٣٤)   هبة احلبريىف عمق ماء كثري.  (٢٩)
 هـ(.1٣٣٤)   النور والنورق إلسفار املاء املطلق.  (٣٠)
(٣1)  .  هـ(.1٣٣٤)  عطاء النبى إلفاضة أحكام ماء الصبى 
 هـ(.1٣٣٤)   الدقة والتبيان لعلم الرقة والسيالن. (٣٢)
 هـ(.1٣٣٥)   حسن التعمم لبيان حد التيمم.  (٣٣)
 هـ(.1٣٣٥)  اء. سمح الندرى فيام يورث العجز من امل( ٣٤)
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٣1                                     تاج الشريعة األزهري  شيخحياة ال

 هـ(.1٣٣٥)  املطر السعيد عىل نبت جنس الصعيد.  (٣٥)
 هـ(.1٣٣٥)  اجلد السديد ىف نفى االستعامل عن الصعيد.  (٣٦)
 هـ(.1٣٣٥)   قوانني العلامء ىف متيمم علم عند زيد ماء. (٣7)
 هـ(.1٣٣٥)  الطلبة البديعة ىف قول صدر الرشيعة. (٣٨)
 هـ(.1٣٣٦)   جمىل الشمعة جلامع حدث وملعة.  (٣٩)
 هـ(.٢٤٣1)     .(1)باب العقائد والكالم (٤٠)

فيام هي ف ،بنقلها من العربية إىل األرديةاإلمام األزهري قامأّما الكتب التي  
 :(٢)ييل

 (.ـه1٣٢٠) .األبد مع املعتقد املنتقد نجاة بناء املستند املعتمد (1)
 (ـه1٣٠٠)   .األتقى سبقة بحر من األنقى الزالل (٢)
 (.ـه1٣٣٠)    .القرآن توحيد يف املنّان أنوار (٣)
 (.ـه1٣٠٠)     .قصيدتان رائعتان (٤)

و من جمموعات شعرية، ومقاالت، وفتاوى، فضالً تصانيفمنغريهاوإىل
 .ذكرهالهنااملجاليسعناعن آثار اإلمام العلمية األخرى ال

                                                          

العطايا النبوية يف الفتاوى الرضوية "األول من كّلها شاملة يف املجّلد  ٤٠إىل  1٥( من الرسالة رقم 1)
جملدًا(، مطبوعة: أكاديمية رضا، ممبائي، اهلند. 1٢)

 . ( كّل الكتب املذكورة أعاله جلّده األجمد الشيخ اإلمام أمحد رضا خان احلنفي اهلندي٢)
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تاج الشريعة األزهري شيخحياة ال                                    ٣٢

 :همؤسسات
ّ اإلمام  ً من  مل يكتف إن

املؤسسات واجلمعّيات العلمية الضخمة، عالوة عىل اآلثار املذكورة، وتلك هي:
هبذه اآلثار العلمية القّيمة فحسب، بل أّسس عديدا
 

 يف مدينة برييل، اهلند. "جامعة الرضا"( مركز الّدراسات اإلسالمية 1)
ا علوم هي جامعة دينية علمية روحية، حتتوي عىل شعب كثرية، تدرس فيه

وفنون متنوعة عىل ُنج الصوفية )أهل السنة واجلامعة، حنفي املذهب، ماتريدي 
وقد قطعت هذه املؤسسة يف عمرها القصري شوطا بعيدا يف العقيدة، صويف التوجه(، 

 هي ملحقةبناياهتا الضخمة، وبراجمها التعليمية، وال زالت يف سبيل التطور، و
بعد أن خترجوا يف هذه اجلامعة  بالطالف، (مرص) ، القاهرة"جامعة األزهر الرشيف"ـب

 ."األزهر الرشيف"يتوجهون إىل كعبة العلم وقبلة العلامء 
 ( دار اإلفتاء املركزية يف مدينة برييل، اهلند.٢) 

مه املفتي األعظم باهلند الشيخ معلّ مرشده و منأسسها اإلمام بعد أخذ اإلجازة 
ال ريب أن بنفسه،  ماماإل ايديرهن وكا هـ(،1٤٠٢)ت: حممد مصطفى رضا خان 

له ملكة عظيمة يف اللغة  بل إنّ  ،العربية واألردية فحسب :غتنييف اللّ  بارعاً  يكن ملمام اإل
، وما زالت باللغة اإلنجليزيأيضًا فتاء واإلمالء ، وقد قام سامحته باإلأيضاً  اإلنجليزية

 ب سؤال سائٍل.بثالث لغات مذكورة حس هذه تصدر الفتاوى عن دار اإلفتاء
 .، اهلندبرييلمدينة يف  دار القضاء (٣)

 .، وملصلحة أمورهمام بني املسلمنيالقضايا فييف  نظرللأسسها اإلمام 
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٣٣                                     تاج الشريعة األزهري  شيخحياة ال

، برييلمدينة يف  (Sharia Consil of India) اهلندباملجلس الرشعي  (٤)
 .اهلند

جهها اللمؤمترات العلمية الرشعية خاصة حلل املسائل اجلديدة التي يووهو 
املسلمون يف عرصنا احلارض، فتم بإرشاف هذا املجلس عرشينات من املؤمترات يف 

موضوعات شتى.  
:صفاته وأخالقه

قد أخذ بنصيب وافر من الثقافة اإلسالمية، وكان متبعًا للسنة  مامإّن اإل
النبوية، ومزينا بالتقوى والطهارة وبأوصاف حسنة، وختلق بالصدق واألمانة منذ 

وقد استمد أدبه من آباءه وأجداده حيث كان حيرض يف جمالسهم باألدب  طفولته،
 والتعظيم.

إن "البغدادي: املشاهدي بن غالم حمي الدين الدكتور أنوار أمحد  ستاذقال األ
ه يّتصف بصفات موهوبة كثرية، منها: تقواه وطهارته، نجابته وليونة طبعه، فإنّ الشيخ 

ول أن ال يرتك سنة تفوت ئرها عىل حد سواء، وحيادقائقها وصغا يلتزم الرشيعة بكّل 
عليه  ينتهك أحد أمامه حمارم الفرائض والسنن وحتى املستحبات إال نراه ثائراً  منه، وال

بال لومة الئم، ويغلب عليه التصّدع باحلق، حتى ال يتاملك نفسه يف أغلب األحيان إال 
 .(1)"بإظهار ما يعتقده حّقا دون مراعاة وجماملة

                                                          

 .٦٥7، صـ"( ينظر: جتليات تاج الرشيعة1)
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تاج الشريعة األزهري شيخحياة ال                                    ٣٤
: "إنصاف اإلمامل األستاذ الدكتور حممد خالد ثابت املرصي صاحب "وقا

نظرت إىل وجه الشيخ الكبري حممد أخرت والبهاء يكسوه، والسكينة والوقار جيلالنه، "
خترج من فمه يف قوٍة وثقٍة تصدح باحلق  -بلغٍة عربيٍة صحيحةٍ -واستمعُت إىل كلامته 
 .(1)"سبحان اهلل! ذّرّية بعضها من بعض :املبني، فوجدتني أقول

 :بعبقريته مكانته عند علامء العرب والعجم واعرتافهم
والعجم، وذاع صيته يف عند علامء العرب قيمة له مكانة عالية إن اإلمام 

، من آسيا، وبالد العرب واإلفريقية أنحاء العامل، وباألخص يف شبه القارة اهلندة
 ولثناء-عليه  أثنواو ،من معارصيه الفضالء العظاموتأثر به العلامء الكبار و

بعد مطالعة كتبه  مامروا يف نسبة اإلحرّ و، -كبرية قيمة املعارص عىل املعارص
، فها أنا أذكر خمترصة عن بعض أقواهلم القيمة وكلامهتم الطيبة هبذا اإلمام وسريته

 اجلليل، ريض اهلل تعاىل عنه، ونفعنا بعلومه وبربكاته، آمني.
 املحّدث الكبري للديار اهلندية الشيخ العالمة حممد ضياء املصطفى القادريقال ( 1)

 :"هبار  رشيعت"د عيل الرضوي األعظمي صاحب ابن صدر الرشيعة العالمة أجم
فضيلة الشيخ الكريم العالمة حممد اخرت رضا القادري األزهري أحد الكبار "

رمحه اهلل - اإلمام أمحد رضا القادري وحفيد شيخ اإلسالم واملسلمني ،من علامء اهلند
الفتاوى يف عرصنا  وفائق عىل معارصيه ومرجع ،ووارث علمه وتقواه وحزمه -تعاىل

                                                          

 .11٥، صـ"إنصاف اإليامن"( ينظر: 1)
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٣٥                                     تاج الشريعة األزهري  شيخحياة ال

بل  ،عليه أكثر أقرانه ىهذا، ولذا أثن
1)"الكريم عنا وعن أهل السنة أحسن اجلزاء وأوفر عطاء

بعض مشاخيه ومشاخينا اعتمدوا عليه، فجزاه اهلل 
). 

 الكريم الدبان الديار العراقية الشيخ مجال عبد مفتي( كتب ٢)
:-ل رش وبليةكصاُنا اهلل من - بغداد املحمية

اإلمام العاّلمة القدوة، صاحب الفضيلة، الشيخ حممد أخرت رضا خان احلنفي "
 .(٢)"القادري أدامه اهلل وحفظه، ونفع املسملني بربكته

اعية اإلسالمي الكبري الشيخ  رقم( ٣)  العاّلمة احلبيب عيل اجلفري اليمنيالدَّ
ج من أعالم اهلند، مفتي اهلند األعظم، الفقيه املحدث، شيخنا تا هو: علم

 .-رمحه اهلل-الرشيعة حممد أخرت رضا خان احلنفي القادري األزهري
ف الفقري بزيارة كريمة من الشيخ يف املنزل عقد فيها جملس عظيم يف رّش توقد 

عىل الفقري فيها بإجازة يف مروياته وأسانيده عن أشياخه، روحانيته وحضوره وتكرم 
وكذلك يف مصنفاته كام عّطر املجلس بإنشاد عذب لقصيدة من نظمه، وحصل بني 

 .(٣)األرواح انسجام وألفة ومجعية قدسية ذوقية
 : القادر الكيالين ( حرر الشيخ واثق فؤاد العبيدي، مدير ثانوية الشيخ عبد٤)

شيخنا اجلليل، صاحب الرد القاطع، مرشد السالكني، املحفوظ برعاية رب "
العاملني، العامل الفاضل: الشيخ تاج الرشيعة العاّلمة حممد أخرت رضا خان احلنفي 

                                                          

 .٩7شمول اإلسالم ألصول الرسول الكرام، صـ"( 1)
 .117شمول اإلسالم ألصول الرسول الكرام، صـ" (٢)
 .٥٣، ٥٢ـص، ٢٠1٨، نوفمرب ٤، السنة: 1٠عربية شهرية جامعة، العدد:  "املشاهد"جملة ( ٣)
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تاج الشريعة األزهري شيخحياة ال                                    ٣٦
القادري األزهري، جزاه خري ما جيازي عبدًا من عباده، وجعلني وإّياه يف ركب العلامء 

دين، يف سفينة نجاة حرضة سيد األّولني العاملني، املزيدين عن حياض هذا ال
 .(1)"فبارك اهلل فيه  واآلخرين، موالنا وموىل الثقليني، سّيدنا حممد

 :"إنصاف اإلمامخالد ثابت املرصي صاحب "حممد األستاذ الدكتور  سّجل( ٥)
استنارت مرص بزيارة الشيخ الكبري حممد  -وأنا أكتب هذه السطور-منذ أيام "
، املفتى األعظم باهلند، حفيد "تاج الرشيعة"القادرى األزهرى املعروف بـأخرت رضا 

اإلمام أمحد رضا خان الربيلوى والقائم عىل مجاعته، ورأيت حديثه عن جده اإلمام أكثر 
من حديثه عن نفسه، واعتزازه بجده اإلمام أعظم من اعتزازه بنفسه، ورأيت متسكه بام 

 ات عىل احلق مما يثري اإلعجاب حقًا.أرساه جّده من القواعد ومن الثب
م، واليوم بعد 1٩٢1كان اإلمام أمحد رضا حيّرم التصوير، وكانت وفاته يف سنة 

ما يقرب من تسعني عامًا عىل وفاته، حدثت ىف الدنيا تغيريات هائلة وأصبح التصوير 
ا، ومع يكاد أحد يتصور احلياة إذا غاب التصوير عنه كاملاء واهلواء لشعوب األرض، ال

ذلك وجدت للشيخ اجلليل حممد أخرت ضمن مؤّلفاته كتابًا ىف حتريم التصوير، وعلمت 
توجد له صورة متداولة  يسمح بالتصوير يف جملسه، حتى أنه ال من أتباعه وحمبيه أّنه ال

 بينهم.
ورحت أتأمل ىف هذا األمر وأقول لنفسى: لو أّن علامء األمة اختذوا نفس 

عليه، تأمل يف  هلربام أصبح العامل عىل غري الشكل القبيح الذي نرااملوقف من التصوير 

                                                          

 .11٥شمول اإلسالم ألصول الرسول الكرام، صـ" (1)
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الدنيا كّلها من باب التصوير وحده، حتى تقدر هلؤالء أبواب الفساد التي فتحت عىل 
 .(1)"الرجال جهودهم يف خدمة الدين وثباهتم عىل احلق

 :اهلل بن حممد بن حسن بن فدعق اهلاشمي املكيالسيد عبد الشيخ  سَطر( ٦)
فضيلة اإلمام الشيخ حممد أخرت رضا خان األزهري، املفتي األعظم يف اهلند "

... فجزاكم اهلل أحسن اجلزاء، وأسبغ عليكم من نعمه  -اهلل وبارك فيكم سلمكم-
. ظاهرة وباطنة

بكم وبعلومكم دائام يف  -وخاصة أهل العلم-وأسأل اهلل أن يمتع املسلمني 
.(٢)"ك عىل اهلل بعزيز، آمني يا رب العاملنيمشارق األرض ومغارهبا، وما ذل

مرييعيسى بن عبد  كتوردال حرّب ( 7)  اهلل بن حممد بن مانع احل 
 :عميد كلية اإلمام مالك للعلوم الرشعية بديب

 .(٣)"رضا احلنفي القادري األزهريالشيخ العارف باهلل املحدث حممد أخرت "
 القادري احلبيبي اهلنديحممد عاشق الرمحن  الشيخ العالمة خطّ ( ٨)

 شيخ احلديث بجامعة حبيبية، إله آباد، اهلند:
سامحة الشيخ املفتي حممد أخرت رضا القادري األزهري، أمني الفتوی بدار "

 .(٤)"قّدس رّسه-، وهو من أحفاد اإلمام أمحد رضا -حفظه اهلل تعالی-االفتاء املركزية 
                                                          

 .11٥، 11٤ـ، ص"إنصاف اإلمام" (1)
 .1٠1اإلسالم ألصول الرسول الكرام، صـ شمول" (٢)
 .1٠٢شمول اإلسالم ألصول الرسول الكرام، صـ" (٣)
 .11٩، 11٨شمول اإلسالم ألصول الرسول الكرام، صـ" (٤)
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تاج الشريعة األزهري شيخحياة ال                                    ٣٨
 الشيخ أبو حممد موسى عبده يوسف اإلسحاقي رقم( ٩)

 مدرس الفقه والعلوم الرشعية، ونسابة األرشاف اإلسحاقية الصومالية بإفريقيا:
  حتقيق أن أبا سيدنا إبراهيم"، و"شمول اإلسالمبعد مطالعة الكتابني: "

 :"تارح ال آزر
رسول شمول اإلسالم ألصول ال"فقد اطَّلعت بفضل اهلل تعاىل عىل رسالة "
: ملؤلفه األستاذ الكبري، والعامل النحرير، حمي الدين، وعاشق سيد املرسلني، "الكرام

موالنا اإلمام اهلامم فضيلة الشيخ أمحد رضا خان احلنفي القادري، قّدس اهلل رّسه، ونفع 
بعلومه اخلاص والعام، وجزاه اهلل عن املسلمني خري اجلزاء، وريض اهلل عنه أحسن 

غاية اإلكرام، وجعل الفردوس األعىل مقره يف دار السالم، والتي قام  الرضا، وأكرمه
بتعريبها وحتقيقها ومراجعتها وذيلها برسالة هامة جليلة ومفيدة تليق باملقام حفيده 
 األزهري األستاذ األكرب تاج الرشيعة فضيلة الشيخ حممد أخرت، نفعنا اهلل بعلومه وبارك

بيٍت بالعلم معروف، وباإلرشاد موصوف، وهم يف فيه، وال عجب يف ذلك؛ فإّنه من 
 .(1)"هذا الباب قادة أعالم

 )مرص(. األزهري أمحد حممود الرشيفالعالمة الشيخ ( كتب 1٠) 
تاج الرشيعة، إمام  ،األعظماهلند ، املفتي ، القايض العالمة ،اإلمام اجلليلهو 

: أخرت رضا خان احلنفي القادري وما حوهلا أهل السنة واجلامعة بالقارة اهلندية
 .(٢)-رمحه اهلل رمحة واسعة-األزهري الربيلوي 

                                                          

 .11٠شمول اإلسالم ألصول الرسول الكرام، صـ" (1)
.٥٣ ،٥٢ـص، ٢٠1٨، نومرب ٤، السنة: 1٠عربية شهرية جامعة، العدد:  "املشاهد"جملة  (٢)
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 اته:ـوف
يوليو  ٢٠ صادفامل /هـ1٤٣٩ذي القعدة  ٦انتقل اإلمام إىل رمحة اهلل تعاىل 

اهلل أكرب اهلل "عند قول املؤذن:  املغرب خالل أذانمساء يوم اجلمعة املبارك، ، م٢٠1٨
هبا قرب  وُدفن اهلند، "برييل"بمسقط رأسه  (1)الداعي ىولب ملؤّذن،ا  باجأف، أكرب"

 ، إنا هلل وإنا إليه راجعون."مـم موُت العالَ ـموُت العال  "هلل در قائل: مراقد أجداده، 
وهلل ، يملؤه يشء  ولو بالكاد إاّل برمحتهال يف األوساط العلمية،  لقد ترك فراغاً 

 .العيل العظيم وال حول وال قوة إال باهللى وما أخذ، وهو عىل كل يشء قدير، ما أعط

الطيبني، وزوجاته أمهات املؤمنني، وأصحابه الكرام والتابعني هلم إىل يوم الدين

نسأل اهلل تعاىل العيل القدير أن يلبسنا حلل التقوى واتباع السنة النبوية 
 الرشيفة، وينفعنا بربكات هذه الشخصية الفذة يف الدارين، آمني يا رب العاملني.

سيدنا وموالنا حممد، وعىل آله وآبائه خري خلقه ونور عرشه وصىل اهلل عىل 
. 

 
 قلمــــــب

  شـرياز أحـمد النظامي األزهري
عة األزهر الرشيف، القاهرة )مرص(.جام

 
                                                          

 يف إحدى قصائده بالعربية:  (  لقد قال اإلمام املمدوح1)
ُل: اهللُ  ـــــو  ـ قُ ـــــ ـ يَ اَت  ـــــَ مـ ن   ـــــَ  مـ

 
اهُ  ۞ ــــــَ ـــ ي ــَ  ــــــُد حم ـ ــ  ال ــــــَ ـــ  َذاَك اخل

صدق هذا الشعر عليه يف آخر حياته، رمحه اهلل تعاىل رمحًة واسعًة، وأسكنه يف فسيح جناته.  
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